
                 

  

 

          

УКРАЇНА 

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

7 травня  2019 року            м. Чернігів    №  186 

 

 

 
 

Про затвердження та надання 

містобудівних умов і обмежень  

забудови земельних ділянок 
 
 

 

Розглянувши клопотання керівників підприємств та організацій, 

звернення власників/користувачів земельних ділянок, пропозиції управління 

архітектури та містобудування міської ради та керуючись підпунктом 9 пункту 

«а» частини 1 статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», абзацом 4 частини 1 статті 14 Закону України «Про основи 

містобудування», статтею 29  Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», рішенням Чернігівської міської ради від 31 травня 2007 року «Про 

делегування повноважень» (17 сесія 5 скликання) із доповненнями (52 сесія 5 

скликання), виконавчий комітет міської ради вирішив: 
 

 

 

1. Затвердити  та  надати  містобудівні   умови   і    обмеження    забудови 

земельної ділянки: 

 

1.1. Комунальному підприємству «АТП-2528» Чернігівської міської ради 

для капітального ремонту автомобільної заправної станції скрапленого газу, яка 

належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернігова по 

вул. 1-го Травня, 178а. 

 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Фабрика «Аврора» для 

будівництва складського приміщення на власній земельній ділянці по вул. 

Любецькій, 155 у м. Чернігові. 

 

1.3. Управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської 

міської ради для капітального ремонту дороги пров. Вокзальний  в  м. Чернігів. 

 

 



  

 

1.4. Приватному акціонерному товариству «АТП 2550» для реконструкції 

власної житлової квартири № 53 для улаштування двох окремих квартир по 

вул. Корольова, 16б у м. Чернігові. 

 

1.5. Приватному акціонерному товариству «АТП 2550» для реконструкції 

власної житлової квартири № 55 для улаштування двох окремих квартир по 

вул. Корольова, 16б у м. Чернігові. 

 

1.6. Олешко Ігорю Борисовичу, Олешко Борису Михайловичу, Олешко 

Олені Іванівні, Ромашиній Анастасії Борисівні для реконструкції власної 

житлової квартири № 26 для улаштування двох окремих квартир по просп. 

Миру, 16 у м. Чернігові. 

 

1.7. Чаус Ользі Миколаївні для реконструкції частини власного 

нежитлового приміщення для улаштування магазину непродовольчих товарів 

по просп. Перемоги, 107 у м. Чернігові. 

 

1.8. Багмут Марії Василівні  для будівництва житлового будинку на 

власній земельній ділянці по вул. Гагаріна,  50а у м. Чернігові. 

 

1.9. Шульзі Павлу Миколайовичу для будівництва житлового будинку на 

власній земельній ділянці по вул. Гагаріна, 50б у м. Чернігові. 

 

1.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «Старий Чернігів» для 

будівництва одноповерхової будівлі для розміщення кафетерію по просп. 

Перемоги, 137 у м. Чернігові на орендованій земельній ділянці. 

 

1.11. Макарову Костянтину Володимировичу для реконструкції частини 

власної нежитлової будівлі для улаштування адміністративно-побутових 

приміщень по вул. Любецькій, 34 у м. Чернігові на орендованій земельній 

ділянці. 

 

2. Внести зміни: 

 

2.1. До пунктів 1, 2, 5, 6, 6 розділу «Загальні дані» та до пункту 1 розділу 

«Містобудівні умови та обмеження» містобудівних умов та обмежень    

забудови  земельної ділянки від 07.07.2014 № 104 наданих товариству з 

обмеженою відповідальністю фірмі «ТехНова» для реконструкції комунального 

енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська ТЕЦ» по вул. Ушинського, 23 у    

м. Чернігів». 

 

2.2. До містобудівних умов та обмежень    забудови  земельної ділянки 

від 05.07.2018 № 02-01/107 наданих Ігнатову Олександру Єгоровичу та 

викласти назву об’єкта будівництва в такій редакції: «Будівництво майстерні по 

вул. Дніпровській, 20в у м. Чернігові». 



  

 

2.3. До пункту 1.3. рішення виконавчого комітету Чернігівської міської 

ради від 4 квітня 2019 року № 141 «Про затвердження та надання містобудівних 

умов і обмежень забудови земельних ділянок» та викласти в такій редакції: 

«Управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради 

для будівництва централізованої каналізації вулиць Сіверянської, Ватутіна, 

Фабричної, Василенка, Колоскових, Толстого, 19а, 27а в м. Чернігові». 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови  Атрощенка О. А. 

 

 

Міський голова                                                                             В.  АТРОШЕНКО  

 
Секретар міської ради                                                                     М. ЧЕРНЕНОК 

 

 

 

 


